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RESUMO: 

A busca por inovação se tornou algo essencial para as organizações, 

devido às inúmeras mudanças tecnológicas que surgiram nos últimos anos. 

Desta forma, o objetivo principal deste trabalho é compreender como as 

aceleradoras corporativas têm alavancado o empreendedorismo e 

intraempreendedorismo nas organizações. Para tal fim, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica analisando principalmente os temas de inovação nas 

grandes empresas, startups, empreendedorismo e intraempreendedorismo. 

Além disso, o estudo também contou com a realização de entrevistas com dois 

profissionais da seguradora e com a observação direta do autor enquanto 

participante do programa de aceleração corporativa. Desse modo, foi possível 

analisar, sob a ótica do RH e da área de Inovação, os objetivos da empresa com 

relação a criação do programa de aceleração corporativa, bem como os objetivos 

específicos conforme suas respectivas áreas de atuação. Além disso, foi 

possível identificar como as aceleradoras corporativas auxiliam no 

desenvolvimento das capacidades empreendedoras e intraempreendedoras. 

Palavras-chave: Inovação. Startup. Aceleradoras. Empreendedorismo. 

Intraempreendedorismo. 

  



ABSTRACT: 

The quest for innovation has become essential to organizations, owing 

to the myriad technological changes that have emerged in recent years. 

Regarding this, the main objective of this work is to understand how corporate 

accelerators have leveraged entrepreneurship and intrapreneurship in 

organizations. For this purpose, a bibliographic research was carried out 

analyzing mainly themes like innovation in the big companies, startups, 

entrepreneurship and intrapreneurship. In addition, the study also had interviews 

with two insurance professionals and direct observation of the author as a 

participant in the corporate acceleration program. It was possible to analyze, from 

the point of view of HR and the area of Innovation, the company's objectives in 

relation to the creation of the corporate acceleration program, as well as the 

specific objectives according to their respective areas of activity. In addition, it 

was possible to identify how corporate accelerators help in the development of 

entrepreneurial and intrapreneurial capacities. 

Keywords: Innovation. Startup. Accelerators. Entrepreneurship. 
Intrapreneurship. 
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1. INTRODUÇÃO: 

Atualmente, devido aos novos mercados que surgem e a abertura deles 

para o mundo inteiro, as organizações sentem necessidade de cada vez mais 

trazer para o seu negócio a inovação. Mas como inovar sendo uma empresa já 

consolidada, com processos estabilizados e clientes fidelizados? 

Os grandes avanços tecnológicos estão contribuindo para que o 

mercado sofra mudanças constantes e em um ritmo cada vez mais acelerado. 

Frente a este cenário, as grandes organizações já estabelecidas no mercado 

têm o desafio de sair da zona de conforto e procurar por alternativas para se 

manter competitiva e, ao mesmo tempo, inovadora. 

Muitas empresas já bem consolidadas nos seus respectivos ramos de 

mercado encontram dificuldades nesse momento para se adaptar aos novos 

comportamentos e tendências, uma vez que seus processos, em alguns casos, 

ainda são manuais e pouco flexíveis. Sendo assim, o crescimento das chamadas 

startups, as quais desenvolvem soluções para resolverem estes problemas, tem 

sido exponencial. Segundo a Associação Brasileira de Startups (ABStartups), em 

2012 havia 2.519 startups cadastradas; em 2017 este número subiu para 5.147 

e, atualmente, estima-se que este número esteja em torno de 10 a 15 mil, 

entretanto ainda há muitas startups que estão em fases iniciais e não têm o 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

Empresas como Twitter, Airbnb, Spotify, Uber, Instagram, Facebook e 

WhatsApp, por exemplo, mostram o quão rápidas e drásticas podem ser as 

mudanças nos diversos segmentos de mercado e o quanto as startups estão 

atentas e dispostas a acompanhar e alavancar esses processos de inovação. 

Rasquilha (2015), ao falar em tendências, defende que elas podem ser 

sucesso em determinado grupo, porém não funcionar da mesma forma em outro. 

A sociedade, de modo geral, não apresenta o mesmo comportamento em todos 

os seus segmentos e grupos distintos possuem formas variadas de pensar, agir,
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 se comunicar, se vestir. Desta forma, outro desafio das organizações é 

identificar, entender e atuar com base nesses diferentes comportamentos e 

necessidades. 

Desta forma, surge um ecossistema que vai, cada vez mais, tomando 

forma no âmbito das organizações, públicas ou privadas, com o objetivo de atrair 

e engajar startups, visando à construção de novos modelos de negócio, 

produtos, serviços, entre outros. Este ecossistema pode ser composto por 

diversos modelos de ações que visam trazer inovações para as organizações e 

estimular o empreendedorismo e intraempreendedorismo, conforme estratégias 

e necessidades das empresas. 

As iniciativas de Corporate Venturing, que sob uma ótica mais 

generalista da EY e Endeavor (TESCHE, PATUSSI, FOWLER E LIPKIN, 2018), 

podem ser definidas como qualquer esforço de uma corporação para criar e 

adotar novas práticas e iniciativas empreendedoras, estão sendo adotadas pelas 

organizações através de diferentes formas, por exemplo, por meio das 

chamadas incubadoras ou dos Programas de Aceleração Corporativa. 

Pensando em como as organizações estão se movimentando para que 

tragam para seus negócios ideias inovadoras e consigam engajar seus 

colaboradores a serem agentes empreendedores, a pergunta norteadora desta 

pesquisa parte do seguinte problema: Como as aceleradoras corporativas têm 

alavancado o empreendedorismo e intraempreendedorismo nas 

organizações? 

Deste modo o objetivo final do presente estudo é descrever como as 

capacidades empreendedoras e intraempreendedoras têm alavancado as 

aceleradoras corporativas. Quanto aos objetivos intermediários, estes são: 

• Compreender a percepção da empresa acerca das aceleradoras 

corporativas, examinando sob a ótica do RH e da área de 

Inovação; 



10 

 

• Analisar a relação entre o surgimento do pensamento disruptivo e 

a cultura da empresa; 

• Analisar a percepção quanto ao desenvolvimento das 

capacidades de empreendedorismo e intraempreendedorismo 

após a participação no programa de aceleração corporativa. 

Para atingir os objetivos destacados acima, esse estudo foi dividido em 

cinco sessões, sendo elas introdução, revisão bibliográfica, metodologia, análise 

e interpretação de resultados e considerações finais. No que diz respeito ao 

referencial teórico, esse foi baseado em levantamento bibliográfico, 

primeiramente, sobre o tema inovação nas grandes empresas. O objetivo com 

essa sessão foi avaliar como as grandes organizações estão diante do tema 

“inovação”, considerando todas as mudanças que vêm ocorrendo na sociedade, 

no que diz respeito à avanços tecnológicos e novas tendências. Em seguida, o 

referencial teórico baseou-se na construção de uma trajetória histórica do 

conceito de Corporate Venturing, a fim de que fosse entendido como estas ações 

e modelos se apresentam e o que vem mudando até chegar aos dias de hoje. 

Seguindo esta mesma linha bibliográfica, o próximo tema trata do ecossistema 

de startups, o qual trabalha o conceito das empresas nascentes e como estas 

vem sendo exploradas pelas organizações, seja no âmbito público ou privado 

por meio de ações, programas e outros modelos, a fim de que haja maior 

engajamento. Visando alcançar o escopo mais detalhado deste trabalho, o tema 

“Aceleração Corporativa” foi abordado de maneira isolada, objetivando gerar 

uma visão ampla sobre o conceito destas aceleradoras e como elas vêm sendo 

abordadas no âmbito das organizações. Ao avançar, a bibliografia apresenta 

uma abordagem sobre os conceitos de empreendedorismo e 

intraempreendedorismo, para que, desta forma, o trabalho possa ter um maior 

embasamento teórico sobre tais características e suas implicâncias nas 

organizações que adotam os Programas de Aceleração Corporativa. Por fim é 

abordado o tema diversidade e como este assunto é tratado dentro das 

organizações; o objetivo ao trazer este tema para o referencial teórico é discutir 

e analisar a cultura da empresa frente às novas ideias dos projetos que podem 

ter aspectos novos e agregadores de novas vivências que passam a fazer parte 

do ambiente organizacional. 
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Sendo assim, foi realizada, em uma segunda etapa do trabalho, uma 

pesquisa por meio de entrevistas com dois colaboradores da seguradora 

Mongeral Aegon, empresa na qual ações de incentivo à inovação vêm sendo 

propostas através de workshops, palestras, entre outros. Além destas ações a 

empresa promoveu um programa de aceleração chamado Insurtech Innovation 

Program. A pesquisa conta com questões sobre como a empresa enxerga as 

aceleradoras corporativas sob duas óticas – do departamento de RH e da área 

de Inovação, além de questões que visam compreender os maiores desafios 

para a criação de uma aceleradora corporativa e, por fim, os resultados e 

principais feedbacks do programa. 

O trabalho busca contribuir com uma pesquisa bibliográfica que irá 

desencadear em uma análise dos resultados que poderá auxiliar na construção 

de novos Programas de Aceleração Corporativa. Também será utilizado como 

objeto de estudo o projeto de startup desenvolvido por mim durante o programa 

de inovação da empresa na qual trabalho, o qual fala sobre segmentação das 

vendas por clusters diversos Os procedimentos metodológicos serão descritos 

posteriormente e os resultados das entrevistas serão analisados em um capítulo 

separado, baseados no estudo bibliográfico desenvolvido no trabalho. 

Neste contexto, buscou-se através deste trabalho entender, de modo 

geral, como o tema inovação permeia o âmbito de uma grande organização já 

estabelecida no mercado segurador, e verificar o impacto das aceleradoras 

corporativas enquanto estimuladoras do empreendedorismo e 

intraempreendedorismo. Além disso, a pesquisa buscou analisar, mediante 

observação direta, como o surgimento do pensamento disruptivo estimulado pelo 

programa de inovação se relaciona com a cultura da organização, no que diz 

respeito a diversidade. Segundo Christensen (1997), as inovações disruptivas 

podem ser entendidas como a introdução de novos modelos de negócio. 

Este estudo apresenta como relevância o conceito de aceleradoras 

corporativas e seus impactos na rotina dos colaboradores e da empresa, tendo 

como norteador o tema inovação, o qual vem sendo constantemente debatido 

atualmente. Entendendo-se como funciona o ecossistema das startups, a 
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relevância para o mundo empresarial está relacionada a como as empresas 

podem trazer para seus modelos de negócios inovações disruptivas, a partir da 

compreensão deste novo universo, partindo da premissa das vantagens que 

podem ser compartilhadas por ambos os lados – grandes empresas e startups. 

Do âmbito acadêmico, o presente estudo tem relevância sobre como as 

instituições de ensino podem passar a abordar o tema atrelado as disciplinas já 

existentes, haja vista que os estudantes passarão a ter, cada vez mais, contato 

com esses ecossistemas no decorrer de suas vidas profissionais. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 INOVAÇÃO NAS GRANDES EMPESAS 

Atualmente, um grande desafio das organizações, a fim de se manterem 

competitivas, é a busca por inovação, seja ela voltada a produtos, negócios, 

processos, e outras demais áreas de interesse. A aplicação destas atividades de 

identificação e geração de inovação em seus negócios é algo recente e ainda 

conta com algumas restrições para as grandes organizações já estabelecidas no 

mercado; entretanto é um movimento que tende a crescer e se intensificar, visto 

a aceleração tecnológica e a competição global (ARRUDA et al., 2013). 

Nos EUA e Europa, por exemplo, desde 1970 grandes empresas vêm 

investindo em atividades de geração de novos negócios (CHESBROUGH, 2002); 

na China, essas atividades servem de estímulo ao grau de inovação, autonomia 

e agressividade competitiva das empresas (ABDI, 2013). Apesar das limitações 

para a geração de novos negócios, de fato, a busca por inovação é um dos 

fatores que alavancam a competitividade organizacional e, desta forma, tende a 

se intensificar e ser mais difundida no âmbito de pesquisa e desenvolvimento. 

As limitações destacadas podem ser mais comumente observadas nas 

grandes organizações, haja vista que estas já são empresas estabelecidas no 

mercado. Desta forma, estas empresas costumam ser taxadas, muitas vezes, de 

lentas, excessivamente burocráticas ou até mesmo inibidoras da criatividade 

inovadora (HIRSRICH; PETERS, 1986).  

A ideia de que há uma espécie de barreira limitante nestas organizações, 

a qual dificulta o ciclo de inovação, está muito mais associada à origem delas. 

As grandes empresas não foram criadas para inovar, mas sim para permanecer 

no mercado, fazendo, de forma eficiente, aquilo que já estão acostumadas a 

fazer (HIRSRICH; PETERS, 1986; HAGEDOORN, 1993; MANDEL, 2011). 
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Em contrapartida, apesar destas limitações mencionadas, algumas 

empresas como Facebook, Uber e iFood surgiram no mercado como grandes 

apostas inovadoras, as quais permanecem em crescente ascendência. Para 

Weiblen & Chesbrough (2015), através desta ótica, as grandes inovações e a 

geração de novos negócios são mais esperadas com o surgimento das startups, 

e não oriundos das grandes organizações, de fato. 

Estas empresas “nascentes”, diferentes das empresas já estabelecidas 

no mercado, possuem uma configuração diferente, uma vez que já foram criadas 

para inovar e apresentar-se como radicais frente ao mercado. Estas são 

empresas que, em muitos casos, já iniciam todos os seus processos no meio 

digital, o que torna mais ágil, fácil e lucrativo o seu modelo de negócio. 

Ao verificar este contexto, percebe-se um paradoxo entre as duas 

realidades (grandes organizações versus startups). Há algumas vantagens que 

as empresas já estabelecidas possuem em relação às empresas nascentes, tais 

como recursos financeiros, sistemas de distribuição e comercialização, 

habilidades gerenciais, além de ativos tangíveis e intangíveis (HIRSRICH E 

PETERS,1986; MANDEL,2011; ANTHONY,2012). As novas empresas, apesar 

de apresentarem vantagem competitiva no que diz respeito à adaptabilidade em 

relação à inovação, tornam-se reféns das limitações apresentadas, das quais 

grandes organizações já possuem maior know how. 

Neste contexto, a ideia de que grandes empresas não possuem 

facilidade para inovar e gerar novos negócios e que as empresas nascentes são, 

sozinhas, responsáveis pela mudança de mercado/negócios e a ascensão de 

inovações, tecnológicas ou não, começa a ser questionada. 

Na obra inicial de Schumpeter (1982), o grande empresário inovador 

defende a ideia de que há uma economia essencialmente dinâmica, cujo 

equilíbrio é rompido com a chegada das grandes inovações tecnológicas. Ainda 

segundo o autor, as “invenções” são consideradas irrelevantes até a 

incorporação destas pelas grandes empresas que, como mencionado, possuem 
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maiores habilidades e vantagens organizacionais, que ainda são limitantes às 

startups. 

As inovações são endógenas as empresas, sendo motivadas pela 

constante busca de oportunidades de novos negócios, deficiências de 

oportunidades inexploradas no mercado, bem como cálculo de riscos e 

perspectiva de retorno econômico (BASTOS, 2004). Estes cenários de estudo (e 

outros mais) são oriundos das atividades de P&D que, ao explorá-los, tem o 

objetivo de trazer para a empresa inovações que não somente atendam uma 

necessidade específica, mas que também tragam retorno financeiro. 

No contexto de mercado, onde as empresas competem por vantagens 

econômicas e a tecnologia é intrínseca às implicações comerciais e financeiras 

(NELSON, 1991; DOSI, ORSENIGO E LABINI, 2002), as atividades de P&D 

passam a ter relevância econômica, haja vista que há um propósito justificado 

para tais esforços. Estas atividades passam a ser uma vantagem para as 

grandes empresas, tanto por já possuírem estrutura organizacional favorável 

para a realização delas, quanto por utilizarem mecanismos de inteligência de 

mercado mais eficientes que empresas nascentes. 

 Para Bastos (2004) a inovação é assumida como bem quase-público, 

por mesclar características públicas e privadas. Os modelos mais atuais de 

falhas de mercado assumem que, por envolverem constantemente eventos 

imprevistos, externalidades e dificuldades de apropriação de resultados, ocorre 

um problema no que diz respeito às inovações, com relação ao ambiente público-

privado: quando não incorporadas pelo meio privado, pode ocorrer o não 

funcionamento das leis de mercado e, quando de responsabilidade privada, 

geraria subinvestimento de tecnologias importantes, podendo ocorrer 

intervenções governamentais (CAVES, 1982; STIGLITZ, 1987). 

De modo geral, faz-se necessário refletir sobre como as organizações 

podem atuar no âmbito interno para trazer a seus negócios inovações, 

principalmente quando se fala sobre grandes empresas já estabelecidas no 

mercado. 
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2.2 CORPORATE VENTURING 

Historicamente as empresas partem do pressuposto de que inovar é 

preciso, tanto para que se mantenham competitivas no mercado, quanto para se 

tronarem atrativas para seus clientes. Mas como trazer inovações para a 

empresa? Cria-se um departamento de inovação? A inovação deve ser função 

de cada colaborador ou de uma área específica? Neste contexto surge a 

necessidade de criação de iniciativas de Corporate Venturing, conceito este que 

surgiu em 1960 quando empresas dos EUA e Europa passaram a investir em 

novos negócios, com o intuito de gerar inovações em grande escala, obter 

retorno financeiro e manter vantagem competitiva (RIECHE e FARIA, 2014). 

Para a ACE (2018), Corporate Venturing é explicado como sendo o 

crescente movimento que surge quando grandes empresas buscam por 

inovação disruptiva de maneira mais rápida e barata, sendo uma prática que 

consiste no investimento sistemático em startups, as quais geralmente estão 

ligadas à área de atuação da companhia. 

Este conceito também é definido como sendo “o conjunto de estratégias 

e mecanismos usados por empresas maduras para renovação de sua oferta de 

produtos e serviços, quer seja através de criação de novos mercados, 

lançamento de novos produtos ou formação de unidades de negócio autônomas” 

(ARRUDA et al, 2013, p. 141). 

Sob uma ótica mais generalista, para a EY e a Endeavor (TESCHE, 

PATUSSI, FOWLER E LIPKIN, 2018), qualquer esforço de uma corporação para 

criar e adotar novas práticas e iniciativas empreendedoras pode ser considerado 

Corporate Venturing. Segundo a Fundação Dom Cabral, em estudo para a 

Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (2013), Corporate Venturing 

pode ser definido como sendo qualquer iniciativa corporativa e empreendedora 

que origina novos negócios (internos ou externos) desenvolvida pelas empresas. 

Na década de 2000, Corporate Venturing começou a ser associado 

apenas às startups. Diferente da visão generalista da EY e a Endeavor (2018), 
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para Birkinshaw, Van Basten Batenburg e Murray (2002), Corporate Venturing é 

o processo de investimento das corporações exclusivamente em startups. 

Historicamente há uma evolução no que se refere ao conceito de Corporate 

Venturing, como pode ser visto no Quadro 1: 

Quadro 1: Evolução do conceito de Corporate Venturing 

1967 

Venture Groups são times pequenos, mais ou menos 
independentes, formados por pessoas de marketing e áreas 

técnicas com o objetivo de determinar os melhores caminhos para 
suas corporações terem o máximo de êxito em tempos de grandes 
mudanças. Estão autorizadas a fazer aquisições, construir plantas-

piloro, conduzir joint-ventures, negociar com investidores, fazer 
parcerias com empresas de outras áreas e executar tarefas para 

que estas iniciativas ocorram de forma rápida (entre um a seis 
meses). The Corporate Venture Team, 2967, p.34 

1977 

Corporate Venturing é a evolução e o desenvolvimento 
organizacional de uma iniciativa como um negócio em separado. É 

o crescimento de um novo negócio em um contexto corporativo. 
Von Hippel, 1977, p.163 

1984 

Corporate Venturing é uma atividade que busca gerar novos 
negócios para a corporação, que inclui o estabelecimento de 

novos negócios gerados interna ou externamente. Burgelman, 
1984, p.34 

2002 
Corporate Venturing é o processo de investimento em startup por 

corporações. Birkinshaw, van Basten Batenburg, 2002, p.9 

Fonte: Adaptado de Marcelo Nakagawa, 2019 

No primeiro momento, o The Corporate Venture Team (1967) aplicava o 

conceito de Corporate Venturing como sendo um departamento apartado, dentro 
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das organizações. Com a criação desses chamados Venture Groups havia certa 

liberdade adquirida para negociar com investidores, conduzir joint ventures e 

construir plantas, realizar parcerias; tudo isso com o objetivo de planejar e definir 

os melhores caminhos para que as empresas tivessem êxito frente as grandes 

mudanças. Neste primeiro momento, estes teams tinham em sua composição 

profissionais de marketing e áreas técnicas. 

Hippel (1977) traz, em um segundo momento da evolução histórica, uma 

evolução neste conceito: o Corporate Venturing passa a ser entendido não mais 

como um departamento, mas como um novo negócio apartado. O conceito 

começa a tomar a forma de iniciativas organizacionais, diferindo-se do que 

defendia o The Corporate Venture Team (1967), com aspectos intrínsecos a 

estratégia organizacional, porém ainda considerando somente o ambiente 

interno. 

No terceiro momento da evolução conceitual, Burgelman (1984) define 

Corporate Venturing como sendo uma atividade para geração de novos negócios 

para a empresa, podendo estes serem negócios gerados interna ou 

externamente. Este conceito começa a considerar a ideia de que as iniciativas 

para geração de inovações não precisam, necessariamente, surgir no ambiente 

interno – apesar de não excluir essa possibilidade – mas também podem ser 

incorporadas iniciativas advindas do ambiente externo. 

Birkinshaw, Van Basten Batenburg e Murray (2002) defendem a ideia de 

que o Corporate Venturing é o processo onde as organizações investem em 

startups para atingir seus objetivos com relação a incorporação de inovações. 

Neste quarto momento o conceito limita-se ao ambiente externo, onde as 

inovações disruptivas oriundas de empreendedores ou empresas nascentes 

passam a receber investimento para auxiliar na geração de novos negócios para 

as organizações. 

Apesar de, atualmente, estar havendo um “boom” em relação aos 

ganhos que podem ser obtidos com as parcerias entre grandes organizações e 

startups, esta lógica já é bastante utilizada há muitos anos. Para Dushnitsky 
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(2011), este tipo de relação já passou por quatro grandes ondas, como pode ser 

observado no Quadro 2: 

Quadro 2: As quatro ondas de Dushnitsky 

4ª Onda: 2000s 

 20% da Fortune 500 com iniciativas de Corporate Venturing (2009) 
 Fenômeno mundial em diversos setores 
 BASF, Cargil, Dow, Deutsche Telekom, Google, GlaxoSmithKline, 

Intel, J&J, Elsevier, Siemens, UPS 

3ª Onda: 1990s 

 Nova euforia dos investidores de venture capital 
 Negócios baseados em internet (alcance mundial) 
 Cerca de 400 Corporate Venturings em 2000 
 Fim da bolha PontoCom em 2001 

2ª Onda: 1980s 

 Fundos de Pensão podem investir em venture capital 
 Surgimento de nova safra de scaleups 
 Novos setores como químico e metalúrgico em Corporate 

Venturing 
 Crash da Bolsa em 1987 

1ª Onda: 1960s 

 25% da Fortune 500 com iniciativas de Corporate Venturing 
 Diversificação corporativa 
 Excesso de recursos em caixa 
 Sucesso nos primeiros fundos independentes de venture capital 
 Boeing, Dow, Exxon, Heinz, Monsanto 
 Colapso da bolsa em 1973 

Fonte: Adaptado de Dushnitsky (2011) 

 

Apesar deste conceito já existir e ser praticado, mesmo que 

esporadicamente, desde o início do século XX, as grandes corporações norte-

americanas só passaram a estruturar iniciativas organizadas de Corporate 

Venturing na década de 1960. Estas organizações haviam saído da Segunda 

Guerra Mundial muito fortalecidas financeiramente, tinham atuação em diversas 

áreas e países, e buscavam novas oportunidades de crescimento (NAKAWAGA 

et al., 2019). 

O sucesso de alguns fundos pioneiros de venture capital como a 

American Research & Development (AR&D), que havia investido US$ 70 mil na 

startup Digital Equipment Corporation (DEC) em 1947, também aumentou o 

interesse das grandes corporações por startups. A DEC cresceu 

vertiginosamente na década de 1960 até atingir o valor de US$ 400 milhões em 

1972, quando a AR&D realizou seu ganho, atingindo um retorno de mais de 
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70.000%. No final da década de 1960, cerca de 25% das maiores corporações 

listadas no ranking da Fortune 500 tinham iniciativas de Corporate Venturing, 

incluindo Boeing, Exxon, Dow, Monsanto e Heinz. Mas a primeira crise do 

petróleo em 1973 derrubou a economia, as bolsas mundiais e o ânimo de investir 

em startups. Estas informações foram levantadas pelo estudo de Corporate 

Venturing no Brasil – pareceria SEBRAE e Anprotec (2019). 

A segunda onda, sob a ótica de Dushnitsky (2011), ocorreu na década 

de 1980, nos Estados Unidos, onde fundos de pensão passaram a investir em 

fundos de venture capital. Com o sucesso de startups como Compaq, Lotus, 

Citrix, Novell, McAfee e Cisco houve um crescente aumento de interesse de 

corporações em investir em startups. Entretanto, com o crash da bolsa de Nova 

York, em 1987, houve uma desaceleração dos investimentos corporativos em 

startups (NAKAWAGA et al., 2019). 

Na década de 1990, com o crescente exponencial de empresas de 

internet, alardeava-se para a morte de empresas tradicionais, chamadas de 

“dinossauros” ou “grandes submarinos”, devido ao surgimento de que ficou 

conhecido como economia pontocom. A terceira onda nos Estados Unidos 

desencadeava em uma primeira onda de Corporate Venturing nos demais 

países, inclusive no Brasil. Empresas nacionais como a Votorantim, Promon e 

Editora Abril, e internacionais como BASF e Cisneros lançaram 

iniciativas/programas de criação e/ou investimentos em startups nacionais 

(NAKAWAGA et al., 2019). 

Com o estouro da bolha pontocom, no início da década de 2000, muitos 

investidores perderam dinheiro com o fim de startups deste modelo de negócio 

e houve uma queda nos investimentos nas empresas nascentes (NAKAWAGA 

et al., 2019). Para Dushnitsky (2011) a quarta onda tem início após esta queda 

de investimentos e com o surgimento das chamadas startups unicórnios, que 

são empresas nascentes com valor acima de US$ 1 bilhão. Apesar de startups 

com valor acima de US$ 1 bilhão já existirem anteriormente, ainda não eram 

conhecidas como unicórnios, tendo o termo se consolidado no imaginário de 

investidores e empreendedores, muito em função de negócios que surgiram 
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neste período, tais como Twitter (2006), Airbnb (2007), Dropbox (2007), Spotify 

(2008), Uber (2009), Instagram (2010) e WhatsApp (2010) (NAKAWAGA et al., 

2019). Em mais um dado levantado pelo estudo de Corporate Venturing no Brasil 

– pareceria SEBRAE e Anprotec (2019) – em 2009, cerca de 20% das empresas 

listadas pelo ranking da Fortune 500 tinham iniciativas de Corporate Venturing. 

Com a grande visibilidade que as startups passaram a ter e a emergência 

de novos negócios voltados para esta nova realidade, a possibilidade de as 

grandes empresas ampliarem seus atuais modelos de negócio através de ações 

de Corporate Venturing faz com seja necessário um maior entendimento sobre 

este novo ecossistema. 

2.3 ECOSSISTEMA DE STARTUPS 

Startups não são definidas como sendo apenas empresas nascentes, 

mas organizações que estão em busca da criação de novos produtos e/ou 

serviços, atuando em um ambiente de extrema incerteza (RIES, 2012). Estes 

são empreendimentos que possuem uma ideia inovadora relacionada a algum 

produto, serviço ou negócio, porém estão trabalhando para adotar a melhor 

estratégia de marketing, entrada no mercado e na construção de um modelo de 

negócios viável, escalável e que, na maioria dos casos, atenda a um segmento 

específico (BLANK & DORF, 2012). 

Em suma, startups são organizações associadas ao desenvolvimento de 

produtos e serviços inovadores e que, em busca de conceber um modelo de 

negócio viável e escalável, atuam em um ambiente de incertezas, através de 

tentativa e erro, visando o sucesso de seus empreendimentos. 

No que diz respeito à geração de empregos e renda, bem como à 

promoção da inovação, da competitividade e do crescimento econômico, as 

startups possuem uma relevante importância econômica. Por esse motivo, várias 

organizações, entre elas públicas ou privadas, foram criadas para lhes prestar 

suporte – econômico ou financeiro – dentre as quais se destacam alguns 

modelos: incubadoras de empresas, aceleradores (que podem ou não ser 
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corporativos), espaços de coworking, cursos, concursos e fundos de capital de 

risco (Venture Capital) (LARA, 2017). Esse conjunto de organizações é chamado 

de “ecossistema de suporte a startups” ou simplesmente “ecossistema de 

startups” (DEE et al., 2015). 

Sob esta ótica, as startups recebem suporte para que suas iniciativas 

sejam desenvolvidas e os testes de aplicabilidade de seus modelos de negócios, 

visando escalabilidade e alcance dos segmentos de mercado designados, sejam 

satisfatórios. Este ecossistema de suporte, entretanto, se dá de maneiras 

diferenciadas, podendo assumir formatos distintos. 

Segundo Lara (2017), as chamadas incubadoras são descritas como 

ambientes de suporte para startups e empresas incipientes. Estes ambientes 

têm alguns elementos característicos comuns entre si, tais como escritórios 

flexíveis, os quais contam com infraestrutura física, equipe e equipamentos 

compartilhados, a um valor de aluguel subsidiado; pacote de serviços de apoio, 

como assessoria em assuntos e/ou áreas de conhecimento de uma organização 

– por exemplo marketing, gestão de pessoas, ou até mesmo acesso a linhas de 

financiamento; sessões de aconselhamento profissional (“mentoria”); e acesso 

privilegiado a uma rede de relacionamentos internos e externos construídos pela 

incubadora (GRIMALDI & GRANDI, 2005; BERGEK & NORRMAN, 2008). 

O grande objetivo das incubadoras é diminuir o ambiente de incertezas 

ao qual as startups são geralmente expostas e, após o período de “incubação”, 

com as vantagens apresentadas, em um ambiente “protegido” e com custos 

reduzidos, estas empresas nascentes se tornem independentes e 

autossustentáveis (GRIMALDI & GRANDI, 2005; BERGEK & NORRMAN, 2008). 

Os chamados Fundos de Capital de Risco, ou fundos de Venture Capital, 

se apresentam como organizações especializadas em realizar investimentos em 

empresas de alto risco e alto potencial de crescimento – geralmente estas são 

empresas nascentes de alta tecnologia cujo necessitam de recursos para 

financiar o desenvolvimento de seus produtos, o crescimento da empresa e/ou 

validar seu modelo de negócios (LARA, 2017). 
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Estes investimentos diferem-se dos investimentos bancários pelo fato de 

que os fundos de Venture Capital não geram dívidas às startups; porém, em 

virtude do capital investido, a startup oferece participação acionária ao fundo 

investidor (BLACK e GILSON, 1998). 

Os chamados “investidores-anjos” geralmente são indivíduos com 

grandes fortunas que decidem, por conta própria, investir em startups (LARA, 

2017); estes investidores são considerados complementares aos fundos de 

Venture Capital no que se refere ao financiamento de novos empreendimentos 

(WONG; BHATIA; FREEMAN, 2009). 

Estima-se que o montante de capital investido por anjos é, em média, 11 

vezes menor que os de Venture Capital e que 70% de todo o valor investido em 

startups seja proveniente de investidores-anjo (MORRISSETTE, 2007). Isso 

evidencia que apesar de, em média, o capital de investimento pelos anjos seja 

menor, ele se torna mais acessível, haja vista que mais da metade do capital 

investido em uma startup é proveniente deste tipo de investimento. 

Segundo Hochberg (2015), nos últimos anos há uma crescente evolução 

de novos ecossistemas empresariais, os quais recebem os nomes (entre outras 

nomenclaturas existentes) de inicializadoras ou aceleradores de startups. Estes 

aceleradores têm por característica duração curta e pré-definida – geralmente a 

partir de três meses – além de participação mais seletiva, com turmas fechadas 

e subsídios de capital privado (COHEN, 2013). 

Esta oferta de apoio de um acelerador às startups inclui uma pequena 

quantia de recursos financeiros (“capital semente” ou seed) além de uma ampla 

gama de oportunidades de capacitação, mentoria e construção de redes de 

relacionamento, inclusive junto a potenciais investidores (COHEN, 2013). 

Estes programas possuem duração específica e, durante a duração 

deles, as validações dos projetos de startups são realizadas a um ritmo 

acelerado e os acompanhamentos de mentoring são constantes, visando auxílio 

à realização dos testes num ambiente, ainda, de muitas incertezas. Além disso, 
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a rede de relacionamentos criada no decorrer do programa auxilia no acesso às 

informações, coleta de dados, entre outras vantagens. 

Os programas de aceleradores auxiliam no amadurecimento do modelo 

de negócios das futuras startups e geralmente termina em um grande evento – 

chamado demo day – onde são apresentados os projetos a uma grande 

audiência que, em suma, é composta por potenciais investidores (COHEN & 

HOCHBERG, 2014). 

Estes aceleradores podem possuir formatos diferentes de realização, 

tempos de duração distintos e, além disso, podem estar segmentadas por áreas 

de atuação específicas. Por possuírem, geralmente, aspectos tecnológicos – os 

quais permeiam as startups de modo geral – os programas de aceleração podem 

ser geradores de novos negócios em diferentes áreas, tais como insurtechs, 

healthtechs, fintechs, entre outros (HOCHBERG, 2015). 

Em geral, os programas aceleradores são uma combinação de serviços 

ou serviços facilitadores que, até então, eram individualmente caros para um 

empreendedor ter acesso, por exemplo, investimento em capital, mentoring e 

assessoria de valor agregado, co-working e/ou co-location com outras startups 

ou empresas, networking e a oportunidade de alcançar múltiplos investidores. 

Isso resulta em um menor custo de busca para os empreendedores e um 

aumento na alavancagem em relação a potenciais investidores de capital de 

risco (HOCHBERG, 2015). 

De modo geral, as vantagens dos aceleradores para os empreendedores 

das startups são muitas, mas as que mais se destacam na visão de muitos 

autores, entre eles Hochberg (2015), são as redes criadas com os mentores, que 

permeiam até mesmo depois da finalização dos programas. Estas relações são 

de extrema importância para o compartilhamento de informações e recursos 

críticos para o sucesso do empreendimento (HOCHBERG, LINDSEY e 

WESTERFIELD, 2015). 
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 O valor percebido pelos investidores em relação aos aceleradores 

enquanto agregadores e segmentadores de negócios é o principal fator 

facilitador para que o modelo de suporte financeiro utilizados nestes programas, 

seja de caráter privado ou público, aconteça. Neste modelo, os aceleradores 

levantam um fundo para um único grupo ou um pequeno número de grupos e, 

posteriormente, os investidores – desde anjos aos fundos de Capital Venture – 

passam a ter participação acionária no negócio (HOCHBERG, 2015). 

Basicamente os aceleradores se diferem consideravelmente das 

incubadoras, uma vez que estas últimas são principalmente investimentos mais 

voltados para infraestrutura, oferecendo espaço físico com vantagens atrativas. 

As incubadoras, ao contrário dos aceleradores, não possuem um prazo fixo e 

vivenciam entradas e saídas contínuas de grupos que permanecem residentes 

por períodos muito mais longos – de 1 a 4 anos em média versus 3 a 4 meses 

de duração para um acelerador (COHEN, 2013; COHEN e HOCHBERG, 2014) 

A razão de ser de uma incubadora, de modo geral, é abrigar negócios 

nascentes e vulneráveis das duras realidades do mundo real, enquanto os 

aceleradores forçam as startups a confrontar essas realidades e determinar se 

o negócio é viável (COHEN, 2013; COHEN E HOCHBERG, 2014). Em uma 

comparação simples, os aceleradores não inibem os empreendimentos de 

vivenciarem as incertezas dos ambientes aos quais são expostas, ao contrário, 

estimulam a lógica da tentativa e erro, validações rápidas e tomadas precisas de 

decisão em um curto período. Enquanto isso, as incubadoras atuam em uma 

frente diferente, onde as empresas nascentes, as quais estão em processo de 

“incubação”, são protegidas desta realidade e têm uma perspectiva diferente dos 

empreendimentos que fazem parte dos aceleradores. 

Em suma, os ecossistemas de aceleração contam com diversas frentes 

de atuação e formatos diferentes para a realização dos programas, ações ou 

eventos. Entretanto, alguns aspectos são comuns e permeiam por todo esse 

ecossistema, tais como a forte presença de assessoria através de mentoring 

constante, estímulo ao pensamento disruptivo, redes de relacionamento mais 

abrangentes, entre outros. Segundo Christensen (1997), as inovações 
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disruptivas podem ser entendidas como a introdução de novos modelos de 

negócio; conforme Cooke (2017), o conceito de “disrupção” é explicado por um 

evento, um sistema ou um processo sendo interrompido ou impedido de operar 

conforme maneira usual. 

Levando em consideração o avanço das iniciativas de aceleração por 

parte das empresas, é necessário ter uma visão de como se desenvolvem estes 

modelos de ação no meio organizacional. 

2.4 ACELERAÇÃO CORPORATIVA 

Um programa de aceleração corporativa é equivalente a um acelerador 

de startups, porém a realização, gestão e patrocínio são realizados por uma 

corporação, a qual está em busca de startups inovadoras e com potencial 

crescimento e escalabilidade, que sejam alinhadas aos interesses e à estratégia 

organizacional. Geralmente são oferecidas diversas formas de apoio, dentre as 

quais estão incluídos financiamentos, assessoria através de mentoring e 

espaços de coworking (WEIBLEN e CHESBROUGH, 2015; HOCHBERG, 2015). 

Em contrapartida, as startups geralmente oferecem direitos de 

participação acionária ou de exploração da propriedade intelectual desenvolvida 

em conjunto (BERNTHAL, 2013; WEIBLEN e CHESBROUGH, 2015; DEE et al., 

2015). 

Esses programas de aceleração têm se espalhado, nos últimos anos, 

por todo o mundo sendo e vêm sendo adotados, principalmente, por grupos 

privados e grandes corporações que visam inovar e gerar engajamento com 

startups. A primeira aceleradora implementada foi a Y Combinator fundada por 

Paul Graham em 2005, em Cambridge, Massachusetts (EUA) e rapidamente foi 

transferida para o Vale do Silício (COHEN, 2013; COHEN e HOCHBERG, 2014; 

PAUWELS et al., 2015). O surgimento desta primeira aceleradora serviu de 

inspiração para muitas outras que viriam em seguida e que, desde então, vem 

se difundindo pelo mundo, principalmente pelo fato de que houve uma queda 

nos custos para se investir em startups de software (KERR et al., 2014; 
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HOCHBERG, 2015). Entretanto, devido ao rápido crescimento e difusão deste 

modelo de aceleração corporativa, é muito cedo para afirmar e medir o impacto 

geral destas aceleradoras (MILLER e BOUND, 2011). 

Uma estimativa aponta que em 2013 existiam aproximadamente 210 

aceleradoras em todo o mundo (MIAN et al., 2016; NESTA, 2015), já em 

pesquisa apresentada por Hochberg (2015) a estimativa na época subia para 

mais de 3.000 aceleradoras existentes 

Tais programas de aceleração corporativa têm como atrativo para si o 

acompanhamento de startups desde sua fase inicial (LARA, 2017) e isso se torna 

uma parte importante para as ações de Corporate Venturing, servindo como uma 

espécie de “funil” ou “radar” par estas ações (HEINEMANN, 2015). Desta forma, 

se torna interessante para as organizações que desenvolvem e adotam 

programas de aceleração corporativa o fato de que, de certa maneira, podem 

atuar e gerir estes empreendimentos de modo que atendam, cada vez mais 

especificamente, aos seus interesses. Além disso, a prática de programas de 

aceleração corporativa se tornou, para muitas organizações, uma forma de 

engajamento com startups (ABOUCHAR, 2014; LEHMANN, 2014; SIMOUDIS, 

2014; WEIBLEN e CHESBROUGH, 2015; HEINEMANN, 2015). 

Nas pesquisas de Lara (2017), o autor destaca duas estratégias de 

engajamento com startups – Corporate Venture Capital e Programas de 

Aceleração Corporativa – e explica que nos dois casos o objetivo das 

organizações é a geração de novos negócios com inovação disruptiva que sejam 

originadas sob uma ótica externa à organização. Um dos aspectos que pode ser 

observado a partir desta estratégia de adoção é a possibilidade de as 

organizações trazerem para seu escopo visões diferentes das usuais ao seu core 

business, podendo, desta forma, expandir seus negócios e ainda assim estarem 

alinhadas às suas estratégias. 

Apesar de Lara (2017) destacar somente estas duas ações de Corporate 

Venturing em sua pesquisa, o autor também traz outros exemplos que podem 

ocorrer no âmbito das organizações que adotam tais estratégias. Desta forma, 
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sob a visão de Weiblen & Chesbrough (2015) e Kohler (2016), são citados outros 

4 modelos de engajamento, sendo os dois primeiros com geração de ideias 

internas nas organizações e os dois seguintes com origem externa em relação 

aos empreendimentos que serão apoiados: 

“(i) Incubadoras corporativas: São mecanismos que buscam gerar, 

apoiar e alavancar ideias de novos negócios nascidas no interior 

da corporação, geralmente ideias promissoras, mas que não se 

alinham ao core business ou ao modelo de negócio da empresa. 

Emergiram como um mecanismo que permitia levar esses negócios 

ao mercado, aproveitando o potencial dessas ideias a partir da 

criação de novas empresas que as exploram (WEIBLEN & 

CHESBROUGH, 2015). 

(ii) Plataformas: Definidas como um mesmo ecossistema de empresas 

que desenvolvem produtos complementares e que fortalecem 

mutuamente todos os participantes (GAWER & CUSUMANO, 

2014). O sistema Android e o GooglePlay são plataformas e o sem 

número de empresas – notadamente startups – que desenvolvem 

aplicativos (apps) para essas plataformas formam um mesmo 

ecossistema de inovação (ANTHONY, 2012; WEIBLEN & 

CHESBROUGH, 2015). 

(iii) Hackathons: Eventos de colaboração intensiva, com a participação 

de diferentes equipes que sob uma severa limitação de tempo 

buscam resolver problemas ou desafios tecnológicos trazidos pela 

corporação (KOHLER, 2016; LODATO e DISALVO, 2016). 

(iv) Fusões e aquisições: Representam um caminho rápido (e de 

grande impacto) para adquirir tecnologias e competências que 

endereçam problemas específicos ou permitem à corporação 

entrar em novos mercados (KOHLER, 2016).” (LARA, 2017, p. 100 

e 101). 
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De modo geral, há diferentes maneiras de acelerar e desenvolver, em 

termos de inovação, nas companhias. Além disso, a implementação destes 

diferentes modelos culmina em objetivos distintos, com base na estratégia da 

empresa, mas acabam por desenvolver competências semelhantes, tais como 

pensamento de novo, empreendedorismo e intraempreendedorismo. 

2.5 EMPREENDEDORISMO E INTRAEMPREENDEDORISMO 

Os vários conceitos existentes relacionados ao empreendedor conferem 

a este elemento muitas características, tais como assumir riscos em condições 

de dúvidas e/ou incertezas, investir e gerir capital financeiro, tomar decisões, ser 

o líder industrial, assumir o papel gestor ou executivo, ser o dono da empresa, 

contratar, entre outros.  (VALE, WILKINSON e AMÂNCIO, 2008). 

Segundo a visão de Hirschman (1958), o empreendedor também é 

detentor de outras capacidades – estas mais voltadas para o lado 

comportamental – como operacionalizar acordos entre todas as partes 

interessadas envolvidas nos processos, tais como inventores, parceiros, o 

capitalista, fornecedores, distribuidores, além de garantir também a cooperação 

de agentes governamentais que podem possuir alguma interferência e manter 

uma boa relação com os trabalhadores e clientes. 

Para Barth (1966), a atividade empreendedora conta ainda com a 

habilidade de “quebrar/romper barreiras”, atuando, conforme a visão de Bonhann 

e Dalton (1962), como intermediador entre diferentes grupos, sejam sociais ou 

culturais, na realização do processo de elaboração de valor econômico de 

produtos ou serviços. 

O empreendedorismo envolve reconhecer tanto a oportunidade para 

criação de algo novo, como também para que se desenvolva um novo mercado, 

para que se utilize uma nova matéria-prima ou até mesmo para que se 

desenvolva um novo meio de produção (BARON e SHANE, 2007). Segundo 

essa perspectiva, o ato de empreender não se limita a criação de algo que ainda 
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não existe, mas também está relacionado à inovação nos processos e rotinas já 

existentes. 

Segundo Longenecker et al. (2007), os empreendedores são aqueles 

que, ao observar uma necessidade ou anseio do mercado, assumem os riscos 

necessários e criam um novo empreendimento atender à tais necessidade e, 

durante todo o processo, o qual ocorre de maneira dinâmica, promovem 

inovação e estimulam mudanças no setor econômico. O empreendedor é aquele 

que, enxergando uma oportunidade e/ou necessidade, o recorre à decisão para 

agir e empreende esforços para alcançar sua realização (DAVIDSSON, 2005). 

As definições e conceitos que permeiam o tema empreendedorismo 

refletem em comportamentos, habilidades e atitudes que a figura do 

empreendedor possui ou deve possuir para que esteja enquadrado na figura 

desse ator. Entretanto, sob a ótica do que está associado ao empreendedorismo, 

o conceito passa a ser dividido entre duas perspectivas: a visão dos economistas 

e a visão dos comportamentalistas. Para os economistas, o empreendedor está 

associado, principalmente, à inovação; contudo, segundo os 

comportamentalistas, o empreendedorismo está muito mais associado aos 

aspectos criativos e intuitivos (FILION, 1998). 

Usando uma abordagem empírica para conceituar empreendedorismo, 

Gartner (1990) encontrou oito termos utilizados por acadêmicos e outros 

profissionais para dar significado ao ato de empreender, os quais consideram o 

envolvimento do empreendedor, da inovação, da criação de organização, da 

criação de valor, do ser lucrativo ou não-lucrativo, do crescimento, da 

singularidade, e do gerente-proprietário. 

Em suma, os conceitos e visões destacadas se divergem, porém se 

complementam; embora a visão acerca da figura do empreendedor assuma 

características distintas, o empreendedorismo não se limita a uma ótica apenas. 

Filion (1998) defende que não há uma confusão no que diz respeito ao conceito 

de empreendedorismo, mas sim uma diferença entre as perspectivas 
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apresentadas pelos diferentes autores que, ao definirem suas abordagens, 

definem os empreendedores segundo premissas de suas próprias disciplinas. 

O termo “intraempreendedorismo” foi criado por Pinchot em 1985, como 

uma forma de abreviação de entrepreneur – intraempreendedor – e é definido 

como sendo uma pessoa dentro de uma organização que assume para si o papel 

de transformar uma ideia um bem lucrativo, tendo posse da tomada de decisão, 

risco e inovação. 

Dess et al. (2003) definem “Empreendedorismo Corporativo” como 

sendo um processo onde um indivíduo ou grupo, os quais possuem relações 

trabalhistas com alguma organização, desenvolvem uma nova organização ou 

estimulam a renovação e inovação dentro da empresa em que atuam. 

A palavra intrapreneur, em inglês, apresenta algumas derivações que 

não são encontradas na língua portuguesa, como por exemplo os termos 

intrapreneurial, intrapreneurialism e intrapreneurship. Na língua portuguesa, 

apesar de ainda não constarem no dicionário, os termos geralmente utilizados 

são “intraempreendedor” como tradução para a palavra intrapreneur e 

“intraempreendedorismo” fazendo uma tradução livre de intrapreneuring e 

intrapreneurship. 

De forma generalista, o intraempreendedor é definido como uma pessoa 

que desempenha um papel de empreendedor ou tem ações de 

empreendedorismo dentro de uma organização (FILION, 2004). 

Os termos empreendedorismo e intraempreendedorismo caminham, de 

certa forma, juntos no que diz respeito ao conceito essencial, onde a figura do 

ator principal enquanto empreendedor/intraempreendedor possui características 

bastante semelhantes. A diferença entre os dois termos se dá, de fato, no 

ambiente ao qual estão submetidas as ações de inovação e criação de novos 

produtos, bens ou negócios. 
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Para David (2004) a necessidade de as organizações modernas 

identificarem e aproveitarem a capacidade empreendedora de seus 

colaboradores está associada ao aumento de desafios consequentes da 

abertura mundial de mercados e à crescente velocidade das mudanças e 

inovações tecnológicas. 

A implementação de uma cultura empreendedora em uma organização 

tem uma razão de ser, a qual pode ser explicada por ser a responsável pela 

melhor identificação de oportunidades, da intensificação de alguns aspectos, tais 

como o fomento à inovação, a integração dos processos empresariais, entre 

outros; o empreendedorismo corporativo – ou intraempreendedorismo – não se 

refere a uma versão atualizada ou adaptação do termo empreendedorismo, mas 

sim uma ampliação da definição e uma aplicação em outra áreas, sem perda 

conceitual (DORNELAS, 2003). 

Pinchot (1989) explica que as maiores peculiaridades encontradas no 

perfil do intraempreendedor podem ser explicadas pela pressão existente 

quando se reúne, em uma única pessoa, um forte visionário e um executor 

incansável, o qual não mede esforços para que sua ideia seja manifestada e 

projetada conforme está em sua cabeça. Através do Quadro 3 o autor compara 

os perfis de um intraempreendedor com gerentes e empreendedores 

tradicionais: 
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Quadro 3: Comparação dos perfis 

 Gerentes tradicionais 
Empreendedores 

tradicionais 
Intraempreendedores 

Motivos principais 

Promoções e outras 

recompensas 

corporativas. Motivado 

pelo poder 

Liberdade, 

autoconfiança e 

automotivação 

Liberdade, acessos aos 

recursos e 

autoconfiança 

Ação 

Delega, supervisiona; 

relatórios consomem 

boa parte do tempo 

“Mão na massa”. Faz o 

trabalho operacional 

“Mão na massa”. 

Delega, mas sabe fazer 

o trabalho operacional 

Risco Cuidadoso 
Riscos moderados, 

espera ter sucesso 

Riscos moderados. Não 

teme ser demitido 

Decisões 

Concorda com o chefe 

e espera pelas decisões 

dele 

Visão particular, 

decisivo 
Gosta de ser entendido 

A quem serve Aguarda os outros 
Agrada a si mesmo e 

aos clientes 

Agrada a si mesmo, 

aos clientes e 

patrocinadores 

Sistema 

Considera como 

nutriente e busca 

proteção nele 

Surgindo problemas, 

cria seu próprio 

sistema 

Não gosta, mas 

aprende a manipulá-lo 

Problemas 
Resolve problemas 

dentro do sistema 

Descarta grandes 

problemas e começa 

do “zero” 

Resolve problemas do 

sistema, mas sem 

deixá-lo 

Relacionamento Hierarquia Básico 
Transações dentro da 

hierarquia 

Fonte: Adaptado de Pinchot (1989, p.44) 

Tendo em vista os diferentes perfis acima, também se faz necessário 

entender que, além do desenvolvimento das capacidades de empreendedorismo 

e intraempreendedorismo, outros aspectos podem surgir por consequência do 

estímulo ao pensamento disruptivo e os novos projetos que podem ser 

desenvolvidos com o surgimento de novos modelos de negócio, o que, em 

alguns casos, pode afetar diretamente na cultura organizacional. 

2.6 DIVERSIDADE NAS ORGANIZAÇÕES 

Segundo a Convenção da Diversidade das Expressões Culturais da 

UNESCO (2005), a diversidade pode ser caracterizada como se à multiplicidade 

de formas pelas quais as culturas dos grupos e sociedades encontram sua 

expressão. Tais expressões são transmitidas entre e dentro dos grupos e 

sociedades. Para o autor Fleury (2000, p. 20), a diversidade pode ser definida 

como um mix de pessoas com identidades diferentes interagindo no mesmo 

sistema social. O autor ressalta que esse sistema possuem os grupos de maioria, 
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indivíduos que historicamente obtiveram vantagens em recursos econômicos e 

de poder, e de minoria. 

Já Alves e Galeão-Silva (2004) caracterizam diversidade como uma 

variedade de atributos de indivíduos e grupos. A partir dessas definições 

podemos perceber que vivemos em uma sociedade diversa, pois interagimos em 

nosso meio social com diversas pessoas com experiências e identidades 

distintas das nossas, entretanto é importante ressaltar o que Fleury (2000) nos 

traz ao debate desse tema, que é as diferentes relações de poder entre grupos 

de maioria e minoria. Vale ressaltar nesse trabalho que grupos minoritários não 

são definidos pela sua quantidade numérica na população. 

No âmbito da administração, Bitencourt (2010) argumenta que 

diversidade é tudo aquilo que se afasta da identidade do homem branco, 

heterossexual e sem deficiência. Mendes (2005) lista alguns motivos que 

promoveram o mérito da diversidade nas empresas e, consequentemente, 

trouxeram o tema à pauta das estratégias dentro das organizações: legislações 

decorrentes de mobilizações sociais, globalização das empresas, migrações em 

busca de emprego em países mais desenvolvidos, estruturas de trabalho 

multifuncionais e políticas de responsabilidade social corporativa. 

Entretanto, o que acontece nas organizações, atualmente, são 

pequenas ações, ainda muito frias, de inclusão e fomento à diversidade. 

Acredita-se, por exemplo, que permitir que uma pessoa fora dos padrões 

impostos pela sociedade, seguindo o conceito de diversidade de Bitencourt 

(2000), participe de um processo seletivo já seja um grande avanço do que diz 

respeito ao tema, porém há muito o que ser desenvolvido e melhorado. 

Ferdman (2009) apresenta dois conceitos envolvendo o tema da 

inclusão: a experiência da inclusão e o comportamento inclusivo. O primeiro 

conceito está ligado à percepção das pessoas quanto a sua aceitação, respeito 

e valorização e no senso psicológico do indivíduo que ele está sendo, de fato, 

incluído no grupo social. Os componentes envolvendo a experiência de inclusão 

são: influência no poder de decisão; valorização social; engajamento no grupo 
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de trabalho; autenticidade e reconhecer a diversidade. Já o segundo conceito 

citado está ligado às ações individuais e grupais realizados através de políticas 

e procedimentos organizacionais, que promovem um clima inclusivo e são 

adotados por todos da organização. O comportamento inclusivo pode ser 

dividido em seis grupos: criar um ambiente de segurança; representação de 

pessoas diversas no grupo; reconhecer os outros; lidar com os conflitos e 

diferenças; habilidade e vontade de aprender e oportunidade de falar. 
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3. RESUMO TEÓRICO E QUADRO SINÓTICO DAS ÁREAS ESTUDADAS: 

O referencial teórico utilizado este trabalho contou com uma primeira 

abordagem sobre a inovação em grandes empresas, tratando de aspectos como 

origem para explicar as principais dificuldades e limitações para inovar, bem 

como outros aspectos como cultura, processos, disfunções burocráticas, entre 

outros. Ainda nesta parte houve uma comparação com as novas empresas, na 

figura das startups, onde inovação e tecnologia são primordiais para sua 

existência, entretanto há outras dificuldades, o que pode justificar a necessidade 

de utilizar de recursos que as grandes organizações possuem maior know how. 

Assim, o próximo tema analisado tratou de explicar o conceito de 

Corporate Venturing, mostrando como as empresas podem inovar através da 

criação de novos modelos de negócio, podendo ter origem interna ou externa. 

Ao analisar a evolução histórica do conceito, este tópico mostrou uma visão de 

como se dá a sinergia entre as empresas já estabelecidas no mercado podem 

trazer inovação para seu negócio através de ações e investimento em startups. 

Desta forma, se fez necessário entender como funcionam as startups; o 

próximo tópico tinha por objetivo descrever este ecossistema, mostrando a 

importância de se investir nesse novo modelo de negócios e os benefícios para 

as grandes empresas, além de descrever como se dá esta relação entre startups 

e outras instituições públicas ou privadas. Na sequência, deu-se início à 

discussão sobre como funciona o processo de aceleração corporativa, 

mostrando como surgiu este modelo nas organizações, seu desenvolvimento e 

aplicação, bem como as relações de poder entre estas e as startups/projetos 

envolvidos nestes programas. 

O engajamento trazido pelas aceleradoras corporativas faz surgir, no 

âmbito organizacional, um novo perfil de colaborador, o qual agora passa a 

desenvolver capacidades empreendedoras e intraempreendedoras, tema que foi 

discutido em sequência, explicando o conceito destas capacidades e suas 
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implicâncias. Além disso, o surgimento do pensamento disruptivo como 

consequência da implementação das práticas de aceleração corporativa nas 

organizações pode desencadear em aspectos que são, até o momento, distintos 

da cultura organizacional. Desta forma, o último assunto do referencial teórico 

trouxe o tema diversidade com o propósito conceituar e trazer à tona a 

necessidade da discussão deste assunto nas organizações, haja vista as novas 

realidades que podem ser apresentadas com a chegada de inovações, tendo em 

vista a relação com a cultura das empresas. Desta forma, os assuntos referentes 

aos tópicos da revisão bibliográfica estão apresentados, com suas respectivas 

ideias centrais, no Quadro 4: 

Quadro 4: Quadro Sinótico do Referencial Teórico 

Conceito Propósito Ideias Centrais 

Inovação nas grandes 
empresas 

Tratar como ocorre o 
processo de inovação nas 
grandes empresas e as 
maiores dificuldades 

- Necessidade de 
inovação para se manter 
competitiva 
- Maiores dificuldades e 
desafios para trazer 
inovação ao modelo de 
negócio 

Corporate Venturing Mostrar de que forma as 
organizações podem 
trazer novos negócios e 
ter engajamento com 
startups 

- Novas formas de inovar 
- Startups como alterativa 
de solução 

Ecossistemas de 
startups 

Mostrar como funciona o 
mundo das startups 
dentro e fora das 
organizações 

- Principais desafios das 
startups e como se dá a 
relação das grandes 
empresas com essa 
possível união 

Aceleração Corporativa Explicar como funciona 
esse modelo e sua 
aplicação nas 
organizações 

- Programas de inovação 
como alternativa 
- Consequências da 
aplicação do modelo nas 
empresas e nos 
colaboradores 

Empreendedorismo e 
Intraempreendedorismo 

Conceituar e mostrar as 
capacidades surgindo nas 
organizações 

- O novo perfil dos 
colaboradores após o 
desenvolvimento dessas 
capacidades 

Diversidade nas 
Organizações 

Trazer à tona a 
importância de discutir o 
tema nas organizações 

- Surgimento do 
pensamento disruptivo e 
sua relação com a cultura 
organizacional 

Fonte: elaborado pelo autor 
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4. METODOLOGIA DA PESQUISA: 

Segundo Vergara (2005), este trabalho é descritivo no que se refere aos 

fins, pois evidencia as definições dos temas inovação e diversidade, fazendo 

relação com a aplicação destes conceitos com a tese de aceleradoras 

corporativas. Com relação aos meios a pesquisa é considerada bibliográfica, 

uma vez que foi elaborada tendo como base publicação de materiais em livros, 

revistas científicas e disponíveis na internet; além disso, conta com estudo de 

caso, o qual conta com entrevistas limitadas a dois representantes dos 

departamentos de Recursos Humanos e Inovação, respectivamente, de uma 

empresa do ramo segurador – Mongeral Aegon. Adicionalmente, com o objetivo 

de relacionar o surgimento do pensamento disruptivo e a cultura da empresa, no 

que diz respeito à diversidade, será utilizada a técnica de observação direta (YIN, 

2005). 

Conforme Gil (2008) a entrevista é definida como a técnica na qual o 

entrevistador elabora perguntas ao entrevistado, tendo como objetivo a obtenção 

de informações que sejam de interesse da pesquisa. A base da coleta de dados 

deste trabalho foi composta por entrevistas semiestruturadas (LAVILLE; 

DIONNE, 1999), contendo perguntas previamente estruturadas. Esse tipo de 

roteiro permite maior liberdade na condução da entrevista, proporcionando, 

através de certa informalidade, uma maior liberdade ao entrevistado para 

fornecer dados relevantes. Para a elaboração do roteiro da entrevista foi utilizada 

a técnica de emparelhamento (LAVILLE; DIONNE, 1999), utilizando-se o Quadro 

Sinótico do Referencial Teórico (Quadro 4). 

Já a observação direta é descrita por Yin (2005) como sendo a técnica 

de coleta de dados na qual o pesquisador acompanha os acontecimentos em 

tempo real, mas não tem uma posição passiva com relação aos fatos, além de 

possibilitar a percepção da realidade por alguém que também faz parte daquele 

contexto. A limitação da observação direta se apresentou na questão da 
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amostra, tendo em vista que se trata da visão de apenas um participante do 

programa de aceleração. 

O Tratamento dos dados é de natureza qualitativa (GIL, 2008), 

procurando categorizar os principais conteúdos das respostas obtidas com as 

entrevistas e observação direta, relacionando com a revisão bibliográfica. 

4.1 Estrutura da coleta de dados da entrevista: 

A entrevista buscou compreender e analisar a visão da empresa com 

relação ao programa de inovação (Insurtech Innovation Program) a fim de 

concluir quais seriam os objetivos desta iniciativa, quais foram as maiores 

dificuldades e quais os impactos deste programa na rotina dos colaboradores. 

Essa análise será feita com base visão de duas áreas: o departamento de 

Recursos Humanos e a área de Inovação. 

Na primeira parte da pesquisa, procurou-se entender quais foram as 

razões pela qual a empresa decidiu criar o programa de inovação e se houve 

alguma necessidade específica para tal, além de levantar quais foram os 

objetivos sob a ótica dos dois departamentos entrevistados para a criação do 

Insurtech Innovation Program. Em paralelo, também houve o objetivo de analisar 

quais eram as expectativas com relação a seleção dos participantes que seriam 

selecionados para o programa. Neste bloco estão contidas as perguntas 1 (Qual 

foi a motivação da criação do Insurtech Innovation Program? Houve alguma 

necessidade especial que pode ser destacada?), 2 (Do ponto de vista do seu 

departamento – RH ou Inovação – quais eram os objetivos iniciais para o 

lançamento do programa de inovação?) e 3 (Qual era a expectativa da empresa 

com relação aos participantes que seriam selecionados para o Insuretch?). 

Em uma segunda etapa, buscou-se entender quais foram as dificuldades 

para a criação do programa, visto que se trata de uma grande empresa já 

consolidada no mercado, além de avaliar quais foram os desafios durante o 

decorrer do programa. Neste bloco estão contidas as perguntas 4 (Se tratando 

de uma empresa consolidada, quais foram as dificuldades iniciais para a criação 
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do programa de inovação?) e 5 (No decorrer do programa, quais foram os 

maiores desafios encontrados?). 

Na última fase buscou-se compreender e avaliar quais foram os 

resultados obtidos após a realização do programa e analisar qual a importância 

do investimento em inovação, empreendedorismo e intraempreendedorismo a 

partir do programa de aceleração corporativa. Neste bloco estão contidas as 

perguntas 6 (Quais são as conclusões sobre realização do Insurtech Innovation 

Program, com base na sua área de atuação?) 7 (Qual a relevância de estimular 

o empreendedorismo e intraempreendedorismo através da realização de 

programas de aceleração corporativa?) e 8 (Qual a relevância de se investir em 

programas de inovação? Traz benefícios para a imagem da empresa?). 

Sendo assim, conforme explicitado, as perguntas da entrevista foram 

divididas em blocos para melhor compreensão e análise: 

• Bloco 1: Objetivos iniciais para criação do programa 

Perguntas 1, 2 e 3 

• Bloco 2: Desafios e dificuldades 

Perguntas 4 e 5 

• Bloco 3: Resultados e feedback 

Perguntas 6, 7 e 8 

4.2 Estrutura de coleta de dados da Observação Direta: 

A utilização desta técnica de coleta de dados – observação do 

participante – tem por objetivo trazer ao estudo uma vivência própria no 

programa de aceleração corporativa, desenvolvido pela empresa estudada, a fim 

de destacar pontos importantes sob a ótica de um participante, diferente das 

entrevistas onde será considerada a visão empresa. 

Nesta parte da pesquisa, o objetivo é analisar, segundo a visão de 

participante, qual a relação entre o surgimento do pensamento disruptivo 

decorrente da participação no Insurtech Innovation Program em relação a cultura 
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da empresa. A fim de atingir tal objetivo, esta parte foi dividida em dois blocos 

para melhor entendimento e posterior análise de conteúdo. No primeiro bloco o 

objetivo é verificar a quão desenvolvida está à cultura da empresa para o 

surgimento de ideias e projetos de inovação que possam envolver aspectos que 

podem ser diferentes dos comumente observados em sua cultura 

organizacional. Para tal finalidade, será utilizado como objeto de estudo o projeto 

desenvolvido por este autor no programa de inovação, o qual aborda uma nova 

estratégia de vendas através de clusters diversificados, começando pelo público 

LGBT. 

No segundo bloco desta sessão, o objetivo, de modo geral, é o de 

analisar e avaliar a interferência da participação no programa de aceleração 

corporativa e o desenvolvimento da capacidade empreendedora e/ou 

intraempreendedora. Ainda será considerado como objeto de estudo o projeto 

desenvolvido por mim no Insurtech Innovation Program. 

Sendo assim, a análise de coleta de dados através da observação do 

participante será dividida em dois grandes blocos: 

• Bloco 1: Cultura organizacional e diversidade; 

• Bloco 2: Desenvolvimento das capacidades de empreendedorismo e 

intraempreendedorismo após participação no programa de aceleração 

corporativa. 
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5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS: 

5.1 Síntese dos Resultados das Entrevistas: 

Á seguir será apresentado uma síntese das entrevistas que foram 

respondidas por funcionários da Mongeral Aegon que trabalharam na condução 

do programa de aceleração corporativa Insurtech Innovation Program e 

transcritas com a autorização dos mesmos. A primeira entrevista a ser retratada 

é que foi realizada com a analista de RH da empresa. 

5.1.1 Síntese dos Resultados da Entrevista 1 – Recursos Humanos 

Com 184 anos de atuação no mercado segurador, a Mongeral Aegon 

tem o objetivo de ajudar as pessoas a assumir a responsabilidade por seu futuro 

financeiro. Tendo em vista todos esses anos no mercado, o programa de 

inovação surgiu como uma necessidade entendida pela alta administração da 

empresa, na figura de seu presidente, o qual gostaria de ter, a princípio, uma 

incubadora na organização. A ideia inicial era que esta incubadora tivesse em 

Sua equipe a presença de universitários que estariam trabalhando para trazer 

inovações para o mercado segurador. Foi então que se criou o primeiro 

programa de inovação, em parceria com a PUC Rio, onde universitários e 

colaboradores selecionados da empresa participariam, durante o período de um 

ano, de ciclos onde seriam desenvolvidas soluções inovadoras para o mercado 

segurador. 

Após isso, a empresa verificou que havia necessidade de se criar um 

programa nas mesmas diretrizes, porém para ser implementado na própria 

Mongeral Aegon, agora não mais com a participação de outra instituição, mas 

sim de seus próprios colaboradores. Apesar do mercado segurador ser mais 

tradicional e arcaico, o pensamento inicial era de como se poderia acelerar e 

disseminar na empresa uma cultura de inovação e trabalhar nos colaboradores 

a capacidade de intraempreendedorismo, assumindo que, independente de 
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cargo ou área de atuação, este poderia contribuir de maneira positiva não só em 

termos de novos processos, mas em relação a um novo mindset. A ideia era, de 

fato, “mexer” na companhia, de modo a se manter competitiva em termos de 

inovação não só comparada ao mercado segurador, mas aos outros mercados 

que também caminham nesta direção, por exemplo, o Nubank e outras Fintechs. 

Em uma frase resumida, o objetivo central para a criação do programa era atingir 

uma parcela dos colaboradores, fazer com que estes entendessem de inovação 

e intraempreendedorismo e, desta forma, pudessem disseminar o pensamento 

pela companhia, além de trabalhar a questão da carreira. 

Com relação aos participantes que seriam selecionados para o 

programa, a princípio o objetivo era que houvesse a participação de pessoas 

empreendedoras no Insurtech Innovation Program. Porém entendeu-se que pelo 

fato de muitas pessoas estarem ainda iniciando sua carreira, ou não terem 

exatamente essa capacidade, pensou-se em traçar um perfil onde outras 

competências seriam esperadas, tais como ambição, sentimento de dono, 

engajamento, bom relacionamento e autoconhecimento. A ideia era que as 

capacidades de empreendedorismo e intraempreendedorismo fossem 

desenvolvidas e trabalhadas no decorrer do programa. 

Com relação aos desafios e obstáculos na criação do programa e 

durante sua execução, foram destacados alguns pontos referentes aos 

participantes e a empresa, de modo geral. No que diz respeito aos participantes 

a principal questão era a disciplina – com relação a horários, faltas, 

comprometimento com o programa, entre outros. Já em relação a empresa, o 

principal destaque foi o fato de que ainda não se tinha o entendimento do que 

era o Insurtech Innovation Program. Um exemplo dado foi o fato de alguns 

colaboradores e lideranças acharem que seus pares ou funcionários, 

respectivamente, estavam “desperdiçando” um tempo em que poderiam estar 

fazendo suas entregas junto a equipe, em detrimento a estarem se dedicando 

ao programa, uma vez que a periodicidade dos encontros era dois dias na 

semana, pelo período de três horas. 
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Apesar do pouco entendimento pela amostra da empresa que não 

estava diretamente participando do programa, as conclusões após o demo day 

foram positivas sob a ótica do RH. Percebeu-se que os participantes do Insurtech 

Innovation Program estavam mais preparados para os futuros desafios na 

empresa e agora possuíam uma outro mindset se comparados aos 

colaboradores que não participaram do programa. Além disso, foi necessário um 

cuidado com relação à imagem dos participantes devido aos próximos passos 

que seriam dados a fim de se evitar a associação ao “favoritismo”, pois, segundo 

o RH, estes colaboradores agora estariam, de certa forma, um passo à frente 

dos demais, haja vista todo aprendizado e visibilidade adquiridos durante a 

participação no programa. 

Outra lição destacada foi o fato de que é necessária uma atenção maior 

ao que será feito após a finalização do programa, tanto com os participantes 

quanto com os projetos desenvolvidos por estes. Há uma fragilidade, ainda, 

neste momento, uma vez que a empresa reconhece que ainda não está 

totalmente estruturada para absorver e dar continuidade (como era o objetivo 

inicial) de forma produtiva e eficaz a todas as ideias desenvolvidas. 

Com relação ao estímulo ao desenvolvimento das capacidades de 

empreendedorismo e intraempreendedorismo, entende-se que, de fato, o 

programa contribui de forma significativa e isso é visto de forma positiva pela 

empresa. Foi pensado na possibilidade de os colaboradores desenvolverem 

essa capacidade e optarem por não mais trabalhar na Mongeral Aegon e ter seus 

próprios negócios. Entretanto o risco comparado ao fato de que esse 

conhecimento poderia ser utilizado para atuar com base no 

intraempreendedorismo acabou, pelo entendimento do RH, sendo menor e, 

sendo assim, o saldo seria ainda positivo, ou seja, a empresa espera ganhar 

muito mais com o investimento realizado nestes colaboradores e não se 

preocupa tanto com a possibilidade destes empreenderem fora da organização 

e optarem por se desligarem. 

Por fim, o destaque para a imagem da empresa, de modo geral, também 

foi pontuado. A realização do Insurtech Innovation Program contribuiu, de forma 
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positiva, para o marketing da Mongeral Aegon, bem como para o fortalecimento 

da marca no mercado segurador. Além disso, o programa foi visto com bons 

olhos tanto por empresas do ramo quanto para empresas de ramos diferentes 

do mercado. 

5.1.2 Síntese dos Resultados da Entrevista 2 – Área de Inovação 

A segunda entrevista a ser retratada é a que fora realizada com o gestor 

da área de Inovação da Mongeral Aegon. Tendo em vista que houve bastante 

semelhança nas respostas deste entrevistado com as respostas da entrevistada 

anterior, serão destacados os pontos diferentes levantados pela visão da área 

de Inovação. 

O objetivo com relação à criação de um programa de aceleração 

corporativa como o Insurtech Innovation Program era fazer com que os 

colaboradores pudessem vivenciar um pouco mais da cultura de tecnologia. Em 

uma empresa tradicional e, muitas vezes, rígida demais quanto aos seus 

procedimentos, a rotina processual acaba por distanciar a mesma, de modo 

geral, das rotinas tecnológicas que, por muitas vezes, já vêm sendo 

implementadas pela empresa, mas ainda ficam muito contidas nos 

departamentos específicos. 

A empresa sentiu a necessidade de mudar, trazer inovação e tecnologia 

para seu modelo atual de negócios e aproximar-se mais do universo das 

startups. Com base nisso, ter um programa de aceleração corporativa faria com 

que a empresa começasse a disseminar um novo mindset entre seus 

colaboradores, o qual estaria mais voltado para o digital e para a inovação, de 

modo geral. 

A expectativa com relação aos participantes que seriam selecionados 

para o programa era que estes pudessem ter sede de aprender o novo, aquilo 

que, até então, o mercado segurador ainda não havia mostrado. O perfil 

esperado era de uma pessoa que pensasse fora da caixa, sem medo de arriscar 

e se abrir ao novo e, principalmente, que conseguisse enxergar as oportunidades 
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além do cotidiano vivido. Durante o processo de seleção, foi necessário 

aproximar ao máximo os candidatos das incertezas que pairavam quando se cria 

um processo com a metodologia de uma aceleradora, pois assim os finalistas – 

aqueles que de fato participariam do programa – seriam aqueles dispostos a 

encarar essa rotina e trazer para a organização conhecimentos diferentes dos 

habituais. 

Durante a execução do programa, alguns desafios surgiram, tanto com 

relação aos próprios participantes quanto em relação à empresa. Pelo fato dos 

participantes ainda não estarem habituados ao ecossistema de aceleração e 

startups, de modo geral, um dos primeiros desafios foi trazê-los para esta nova 

realidade e, além disso, fazê-los entender que durante o período em que 

estivessem participando do Insurtech Innovation Program, deveriam estar 

dispostos a não pensar nas rotinas habituais as quais estavam acostumados, 

mas sim a um novo momento no qual eles seriam os agentes promotores do 

novo mindset que a empresa almejava. Além disso, pelo fato de ter apenas uma 

pequena amostra de colaboradores inseridos no programa, o restante da 

empresa não conseguia, até então, absorver e entender a importância desta 

ação, sentindo desta forma um certo desconforto. 

Apesar de ser difícil estimular uma cultura digital em uma empresa com 

tantos anos de atuação, os participantes do Insurtech logo puderam perceber, 

devido à sua participação no programa, que esta realidade poderia sim ser 

aplicada aos demais colaboradores e, rapidamente, começaram a atuar, mesmo 

que indiretamente, como agentes de inovação. 

Houve uma evolução enorme, tanto dos selecionados para participar do 

programa, quanto dos projetos desenvolvidos. O “amadorismo” notado no início 

da seleção dos candidatos deu lugar a um profissionalismo que a própria 

empresa não esperava. Todos os projetos tinham seus pontos fortes e fracos, 

mas poderiam, facilmente, ser implementados e, com o fim do programa e após 

todas as validações realizadas, entendeu-se que poderiam gerar resultados 

significativos e serem notados como inovações no mercado segurador, de modo 

geral. 
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Com isso, o programa alcançou seus objetivos iniciais, mesmo após as 

dificuldades listadas, e trouxe para a cultura da empresa uma nova visão. O 

demo day foi um momento marcante para a empresa pois nesse dia os projetos 

puderam ser apresentados não só para a alta gestão e líderes corporativos, mas 

para os demais colaboradores a fim de que estes pudessem, de fato, 

compreender o que foi o Insurtech Innovation Program e, a partir daí, começarem 

a ter um maior interesse sobre o novo momento que a empresa estava vivendo. 

Os benefícios decorrentes deste programa de aceleração corporativa 

foram não só para a empresa, mas também para os participantes. As novas 

habilidades adquiridas e todo conhecimento sobre empreendedorismo e 

intraempreendedorismo trazem consigo vantagens enormes que podem 

contribuir de forma muito satisfatória para a organização. Estes colaboradores 

não mais pensam de forma rotineira, mas sentem agora que podem se 

considerar donos de suas próprias rotinas e seus processos em suas respectivas 

áreas de atuação, o que foi um ganho muito grande, tendo em vista que, dentre 

os selecionados, havia uma diversidade de cargos, perfis e pessoas, de modo 

geral, que contribuiu de maneira muito positiva para o programa. 

5.2 Síntese dos resultados da Observação Direta: 

A seguir será apresentada uma síntese dos resultados da observação 

direta, enquanto participante do Insurtech Innovation Program. Para tal 

finalidade, será utilizado como objeto de estudo o projeto desenvolvido por mim 

durante o programa de inovação, o qual será mais bem detalhado no decorrer 

da síntese. 

O mercado segurador, de modo geral, é conservador, arcaico e 

tradicional. Desta forma, as empresas inseridas neste contexto tendem a seguir 

este padrão, embora estas características venham mudando, de forma lenta, 

com o passar dos anos. As mudanças tecnológicas e a diversidade presente na 

sociedade começam a despertar nas empresas um alerta para que estes 

aspectos sejam mais observados e trabalhados. 
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Não diferente do mercado segurador, a Mongeral Aegon apresenta 

características tradicionais, que vão desde detalhes simples, como o dress code 

da empresa, até aspectos mais subjetivos – porém passíveis de observação – 

como a maioria masculina em cargos de liderança e alta gestão. Como já 

exposto no referencial teórico deste trabalho, o ecossistema do qual fazem parte 

startups e as ações de Corporate Venturing, em suma, apresentam 

características diferentes do tradicionalismo presente no mercado segurador e 

na empresa em questão. 

O projeto desenvolvido em parceria pelo autor, em parceria com o seu 

time no decorrer do programa, era voltado para o comercial, tendo como principal 

objetivo trazer inovações para a forma de vender da organização. Como uma 

das premissas do programa de aceleração corporativa, é necessário 

desenvolver um projeto na forma de um MVP (Minimum Viable Product ou 

Mínimo Produto Viável) que será apresentado no demo day. Desta forma, era 

necessário escolher um público alvo para este projeto e a escolha do meu time 

foi o público LGBT. 

A princípio a escolha deste público foi uma surpresa, tendo em vista a 

cultura já mencionada anteriormente e como isso seria abordado pela empresa. 

Entretanto, o projeto foi um dos selecionados para seguir no Insurtech Innovation 

Program e um dos desafios era fazer com que a empresa percebesse que o 

sucesso ou não deste projeto não estaria relacionado ao público que fora 

escolhido, mas sim ao seu próprio desenvolvimento, como em qualquer um dos 

outros projetos que estavam participando. Sendo assim, ao mesmo tempo em 

que o projeto era visto como um diferencial entre os demais projetos, havia uma 

igualdade no que diz respeito à construção de uma solução inovadora para o 

mercado segurador. 

Com relação à escolha do público LGBT, houve uma surpresa inicial por 

parte da empresa – na figura dos colaboradores que estavam conduzindo a 

seleção dos participantes – porém não foi, a princípio, algo negativo. Com 

relação aos demais colaboradores da empresa, de modo geral, observou-se que 

a escolha foi vista com bons olhos e muitos se sentiram, pela primeira vez, 
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representados por alguma ação, mesmo que esta não tenha sido desenvolvida 

pela empresa; até mesmo algumas lideranças parabenizaram o grupo pela 

coragem e iniciativa de trazer algo novo com relação à diversidade para o âmbito 

organizacional que, até aquele momento, ainda não havia vivenciado algo 

parecido. 

Ao mesmo tempo em que havia uma preocupação por parte do grupo 

com relação a receptividade da escolha deste público alvo na empresa, houve 

momentos que marcaram positivamente a trajetória do projeto. Um destes 

momentos foi quando um dos diretores da empresa nos entregou uma pesquisa 

de preparo para aposentadoria desenvolvida pelo grupo Aegon (parte 

internacional da joint venture Mongeral Aegon). Neste momento foi observado 

que em outros países já havia uma preocupação do mercado segurador em olhar 

para este público, apesar de no Brasil o tema ainda não ser tão discutido neste 

mercado. 

De modo geral, a escolha deste público alvo serviu como uma motivação 

inicial para que o tema “diversidade” pudesse ser mais bem discutido e explorado 

pela empresa. Ainda não há nada em termos organizacionais, oficialmente 

falando, em relação a ações para discutir o tema, porém tornou-se mais clara a 

necessidade de olhar mais para este lado. Um programa de aceleração 

corporativa como o Insurtech Innovation Program trouxe e continuará trazendo 

ideias novas e disruptivas, que podem colocar à tona assuntos ainda não 

discutidos pela empresa, por prevalecer ainda uma cultura tradicional. 

Ao ser selecionado para participar do programa, havia uma expectativa 

em relação ao desenvolvimento profissional que ocorreria, porém ainda não era 

claro o que de fato seria o Insurtech, o que iria acontecer e como ele se 

desdobraria. Desde o início fomos apresentados a uma realidade a qual não 

estávamos habituados, até então, pois a empresa possui uma rotina bastante 

diferente das startups, por exemplo. O programa se dividiu em três principais 

partes: a seleção dos participantes, o desenvolvimento e o demo day. 
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Durante a execução do programa tivemos desafios diversos, porém o 

desenvolvimento profissional que tivemos foi extremamente enriquecedor. 

Durante dois dias da semana, pelo período de três horas, saímos de nossa 

realidade corporativa para vivenciar uma realidade diferente, na qual éramos 

empreendedores trabalhando para desenvolver um projeto inovador para o 

mercado segurador. Neste momento, não éramos apenas colaboradores da 

Mongeral Aegon, mas futuros parceiros que poderiam trazer uma solução 

lucrativa para o atual negócio da empresa. 

Um grande destaque foi o fato de que o programa nos possibilitou ter um 

networking não só com colaboradores e lideranças da própria empresa, mas com 

parceiros externos do programa, os quais ministravam workshops, palestras e 

treinamentos para auxiliar e desenvolver as capacidades de empreendedorismo 

e intraempreendedorismo, desenvolvimento de produtos, metodologia ágil, entre 

outros. 

Todos estes treinamentos corroboraram para que, cada vez mais, 

tivéssemos maturidade para desenvolver nossos projetos. Além dos 

treinamentos e workshops mencionados, a cada encontro tínhamos mentorias 

de diferentes profissionais – internos e externos – os quais auxiliavam no 

desenvolvimento de ideias, validações e recursos que auxiliariam na tomada de 

decisão. Apesar do grande contato com essa prática de mentoring, todas as 

decisões acerca do projeto em si e os caminhos que escolheríamos, eram de 

única e exclusiva responsabilidade do time envolvido. Com isso, a percepção de 

que éramos donos dos nossos empreendimentos era cada vez mais notada. Isso 

contribuiu de forma direta para que pudéssemos aplicar todo conhecimento das 

mentorias e treinamentos que o programa proporcionou para desenvolver um 

projeto que, de fato, pudesse ser considerado como um futuro parceiro de 

negócios para a empresa. 

Todo o processo de criação, desde a escolha e registro do nome, até a 

construção de um modelo de negócios, passou por diversas validações e, ao 

chegar no demo day, os projetos já possuíam um formato diferente do que havia 

sido desenhado no início; neste momento foram apresentadas não mais ideias, 
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mas sim soluções consolidadas, com modelo de negócio, projeção de custos e 

retorno financeiro estimado.  
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6. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS: 

6.1 Interpretação dos Resultados das Entrevistas: 

A seguir serão apresentados os resultados das entrevistas realizadas, 

com base na segmentação em blocos descrita na metodologia de pesquisa. 

6.1.1 Objetivos iniciais para criação do programa (Bloco 1): 

Os dois entrevistados afirmaram que a necessidade da criação de um 

programa de aceleração corporativa veio da alta gestão da empresa, na figura 

de seu presidente, o qual tinha o objetivo de trazer inovação para um mercado 

que é ainda muito tradicional. Desta forma fica evidenciado que surgiu uma 

necessidade de trazer inovação para a empresa, a fim de manter a 

competitividade, o que se apresenta como ideia central do segundo capítulo 

deste trabalho, onde ARRUDA et al (2013) explica que o conceito de Corporate 

Venturing pode ser definido como o conjunto de estratégias e mecanismos 

usados por empresas maduras ou tradicionais – como é o caso da Mongeral 

Aegon – para renovação de sua oferta de produtos e serviços, através de 

alternativas, tais como a criação de novos mercados, novos produtos ou até 

mesmo a formação de unidades de negócio autônomas. 

Analisando sob a ótica dos dois departamentos entrevistado – RH e 

Inovação – os objetivos iniciais eram um pouco distintos, apesar de terem 

semelhanças. De modo geral, a ideia central para a criação do programa era 

disseminar pela organização uma cultura de inovação. Pela visão do RH, além 

desse objetivo, havia um objetivo relacionado a carreira, que também surgiu 

como uma necessidade previamente levantada. Além disso, buscou-se 

desenvolver as capacidades de empreendedorismo e intraempreendedorismo, 

pois a organização entendeu que isso seria algo positivo. Sendo assim, o 

programa auxiliaria no desenvolvimento dos profissionais envolvidos, a fim de 

que estes estivessem preparados para os novos desafios da companhia. Já sob 
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a ótica da área de Inovação, o que se esperava, além de uma cultura de 

inovação, era o desenvolvimento de um mindset digital na companhia, a qual 

ainda possuía muitos processos manuais e burocráticos e que, naquele 

momento, estava disposta a mudar. 

Segundo Pinchot (1985), em observação feita no quinto capítulo deste 

trabalho, a figura do intraempreendedor é uma pessoa dentro de uma 

organização que assume para si o papel de transformar uma ideia um bem 

lucrativo, tendo posse da tomada de decisão, risco e inovação. Essa ideia central 

corrobora o fato de que o perfil de participante desenhado pela companhia para 

atuar no programa era de alguém que fosse engajado, que fosse aberto ao novo 

e que tivesse autoconhecimento. 

6.1.2 Desafios e dificuldades (Bloco 2): 

Segundo Hirsrich e Peters (1986), grandes empresas já estabelecidas 

no mercado costumam ser taxadas, muitas vezes, de lentas, excessivamente 

burocráticas ou até mesmo inibidoras da criatividade inovadora. Essa ideia 

central destacada no primeiro capítulo do referencial teórico deste trabalho foi 

destacada pelos dois entrevistados, uma vez que foi mencionado que uma das 

grandes dificuldades para a criação do programa e durante sua realização foi o 

fato de que a empresa ainda não estava preparada e habituada a esta nova 

realidade. Desta forma, tanto colaboradores quando lideranças ainda não 

estavam atuando como agentes promotores da inovação. 

Outra dificuldade destacada por ambos os entrevistados foi com relação 

aos próprios participantes selecionados para o programa. Semelhante ao 

problema destacada anteriormente, por não estarem habituados a uma rotina de 

programa de aceleração corporativa, os próprios participantes tinham problemas 

com relação a disciplina, o que é algo primordial para o sucesso de uma ação 

como esta. Esse é, de fato, um problema, pois a empresa estava investindo 

bastante não só em um programa de inovação, mas também nos colaboradores 

que estavam sendo desenvolvidos para novos desafios na organização. A 

preocupação por parte da empresa de que os objetivos iniciais para a criação do 
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programa estejam em conformidade com a dedicação dos participantes é 

evidenciada também pela ideia central do terceiro capítulo deste trabalho, onde 

Cohen (2013) explica, resumidamente, o funcionamento de uma aceleradora 

corporativa, a qual tem por característica duração curta e pré-definida – 

geralmente a partir de 3 meses – além de participação mais seletiva, com turmas 

fechadas e subsídios de capital privado. 

6.1.3 Resultados e Feedback (Bloco 3): 

Para os dois entrevistados, o saldo final após a conclusão do programa 

foi bastante positivo. Sob a ótica do RH, houve um grande destaque para o 

desenvolvimento profissional dos participantes, os quais estariam mais bem 

preparados para os novos desafios que a organização passaria a ter, além do 

fato de estimular nos outros colaboradores a vontade de participar de ações 

como estas. Já sob a ótica da área de Inovação, houve um ganho muito grande 

com relação aos processos da empresa. Era esperado que o programa 

trouxesse uma nova realidade, no que diz respeito a cultura digital e tecnológica, 

e a alta gestão percebeu com bons olhos esta iniciativa. 

Para David (2004) e Dornelas (2003) a necessidade de as organizações 

modernas identificarem e aproveitarem a capacidade empreendedora de seus 

colaboradores está associada ao aumento de desafios consequentes da 

abertura mundial de mercados e à crescente velocidade das mudanças e 

inovações tecnológicas, bem como melhor identificação de oportunidades e da 

intensificação de alguns aspectos, tais como o fomento à inovação, a integração 

dos processos empresariais, entre outros. 

Desta forma, a empresa tinha o objetivo inicial de desenvolver em seus 

colaboradores as capacidades de empreendedorismo e intraempreendedorismo, 

uma vez que isto foi entendido como um ganho para a organização. Através de 

um programa de aceleração corporativa, a Mongeral Aegon entendeu que estes 

colaboradores sendo desenvolvidos e treinados para ter conhecimento sobre 

toda metodologia para empreender, estariam contribuindo para a criação de 

inovações disruptivas. Ao se avaliar o risco destes colaboradores, ao obterem 
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todo este know how, optarem por se desligarem e empreenderem externamente, 

a empresa concluiu que o ganho que poderia obter com a capacidade 

intraempreendedora desenvolvida nos participantes seria maior do que a 

possibilidade de perder o investimento realizado. 

6.2 Interpretação dos Resultados da Observação Direta: 

A seguir serão apresentados os resultados da observação direta, com 

base na segmentação em blocos descrita na metodologia de pesquisa. 

6.2.1 Cultura Organizacional e Diversidade (Bloco 1): 

Como tratado no tópico de Diversidade nas Organizações, Bitencourt 

(2010) argumenta que diversidade é tudo aquilo que se afasta da identidade do 

homem branco, heterossexual e sem deficiência. Em um mercado bastante 

tradicional e arcaico, como é o caso do mercado segurador, o tema diversidade 

ainda é pouco explorado. Como observado, a abordagem trazida pela escolha 

de um público alvo minoritário (LGBT) através de um programa de aceleração 

corporativa culmina em um choque cultural dentro da organização. Este público 

alvo escolhido pelo grupo se diferencia, atualmente, do tradicionalismo que 

impera em empresas deste mercado. 

Entretanto, é possível observar que não houve nenhum tipo de 

repressão com relação a esta escolha, mas pelo contrário, o projeto foi 

selecionado e teve a oportunidade de participar do programa de aceleração 

corporativa. O que se pode concluir acerca deste fato é que a empresa, apesar 

de ficar evidenciado que ainda é uma empresa tradicional, começa a 

disponibilizar um espaço organizacional que possui abertura para dar início a 

discussão deste tema (diversidade). É importante destacar que ações como esta 

contribuem para o surgimento do pensamento disruptivo, o qual vai além da 

rotina habitual da organização, podendo trazer outras vertentes do tema 

“diversidade” para o âmbito organizacional, alertando para a necessidade de se 

discutir mais o tema nas empresas. 
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É importante destacar, ainda neste bloco, que a expectativa com relação 

ao sucesso ou não do projeto foi associada ao emprenho do time envolvido para 

o desenvolvimento e tomadas de decisão, não estando associada a escolha do 

público alvo escolhido. 

6.2.2 Desenvolvimento das capacidades de empreendedorismo e 

intraempreendedorismo após participação no programa de aceleração 

corporativa (Bloco 2): 

Fazendo uma ligação com as entrevistas realizadas, um dos objetivos 

da Mongeral Aegon com a criação do Insurtech Innovation Program era o 

desenvolvimento das capacidades de empreendedorismo e 

intraempreendedorismo nos participantes. Conforme explicado no tópico de 

aceleração corporativa do referencial teórico, um programa de aceleração 

corporativa é uma ação realizada por uma corporação, com o objetivo de buscar 

startups inovadoras e com potencial crescimento e escalabilidade, que sejam 

alinhadas aos interesses e à estratégia organizacional, suportados por 

financiamentos, assessoria através de mentoring e espaços de coworking 

(WEIBLEN e CHESBROUGH, 2015; HOCHBERG, 2015). 

Através da participação no programa, foi destacado que, por meio de 

treinamentos, workshops, entre outras atividades, no período de realização do 

Insurtech foi obtido vasto conhecimento sobre empreendedorismo e 

intraempreendedorismo, o que fez com que os participantes estivessem mais 

próximos de uma rotina com a qual não estavam habituados a lidar. Todo este 

esforço por parte da companhia visava munir os candidatos de conhecimento 

para desenvolver ideias inovadoras para o mercado segurador, além de auxiliar 

no estímulo às suas próprias carreiras. 

No quinto capítulo do referencial teórico deste trabalho, Pinchot (1989) 

define o perfil do intraempreendedor como sendo alguém que reúne as 

competências de um forte visionário com as de um executor incansável. Isso fica 

evidenciado pelo fato de que, ao participar de um programa de aceleração 

corporativa, os colaboradores são apresentados a um ambiente de incertezas, o 
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qual reflete em uma tomada de decisão rápida, além do fato de terem um tempo 

determinado para o desenvolvimento de seus projetos. Desta forma, toda a 

responsabilidade, não só pela tomada de decisão, mas por todas as direções 

que os projetos tomem, são de única e exclusiva responsabilidade dos 

participantes, o que corrobora o fato de que as capacidades de 

empreendedorismo e intraempreendedorismo são frequentemente exploradas. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O presente trabalho buscou compreender como as aceleradoras 

corporativas têm alavancado o empreendedorismo e intraempreendedorismo 

nas organizações. Para tal fim, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

analisando principalmente os temas de inovação nas grandes empresas, 

startups, empreendedorismo e intraempreendedorismo. Além disso, o estudo 

também contou com a realização de entrevistas com dois profissionais da 

seguradora e com a observação direta do autor enquanto participante do 

programa de aceleração corporativa. 

As entrevistas mostraram que a decisão da empresa por implementar 

um programa de aceleração corporativa surgiu de uma necessidade da alta 

gestão, sendo pensada como uma estratégia da organização para manter-se 

competitiva frente às mudanças tecnológicas, com as quais a cada dia nos 

deparamos mais e trazer, de forma ágil e produtiva, uma cultura de inovação 

para a empresa. 

O entendimento de que a organização está inserida em um contexto 

tradicional, arcaico e burocrático faz com que, através da realização de 

programas como o Insurtech Innovation Program, a Mongeral esteja um passo a 

frente de seus concorrentes. Uma vez que se entende que uma empresa 

consolidada com 184 anos de atuação no mercado precisa ainda se manter 

competitiva e inovadora, a decisão da organização de atuar em parceria com a 

cultura de startups demonstra que uma nova era de inovação pode estar 

surgindo no mercado segurador. 

Além disso, um dos objetivos da organização era desenvolver em seus 

colaboradores as capacidades de empreendedorismo e intraempreendedorismo, 

as quais foram entendidas como componentes importantes para a manutenção 

de carreiras e preparo para os novos desafios que a empresa teria. Em paralelo, 

a empresa também buscava implementar e disseminar uma cultura de inovação 
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e estimular um mindset digital e tecnológico; estes aspectos foram pensados 

tendo em vista que a organização possui, ainda, muitos processos burocráticos 

e manuais. 

Portanto, de maneira geral, o objetivo do trabalho foi atingido ao 

evidenciar que a empresa enxerga nas aceleradoras corporativas uma maneira 

de desenvolver em seus colaboradores as capacidades de empreendedorismo 

e intraempreendedorismo. Além do mais, a organização preparou um programa 

que, além de trazer inovações disruptivas ao se atual negócio, visava, através 

de uma aceleradora corporativa, fomentar o empreendedorismo. É importante 

salientar que um programa de aceleração corporativa tem duração limitada e 

pré-determinada, seleção fechada de participantes e estrutura formada com o 

intuito de chegar a um objetivo final. A estrutura composta por treinamentos, 

workshops e mentoring constante mostra como, de fato, as aceleradoras 

corporativas trabalham a questão do desenvolvimento das capacidades de 

empreendedorismo e intraempreendedorismo. 

Os objetivos intermediários também foram atingidos. O primeiro deles foi 

cumprido ao realizar as entrevistas com os profissionais das áreas de RH e 

Inovação da Mongeral Aegon onde, através de diferentes óticas, puderam expor 

suas ideias com relação aos objetivos da organização com a criação do 

programa de inovação, bem como as expectativas com relação às suas 

respectivas áreas de atuação. De modo geral, a empresa tinha um objetivo 

principal que era disseminar uma cultura de inovação. Resumidamente, o RH 

visava, através do programa, estimular o desenvolvimento da carreira dos 

colaboradores na companhia, atrelado ao desenvolvimento de competências do 

interesse da empresa naquele momento, com destaque para o 

intraempreendedorismo. Já sob a ótica da área de Inovação, a principal ideia era 

absorver do programa de aceleração corporativa um estímulo a um novo mindset 

na empresa, o qual estaria voltado para a tecnologia e o digital. 

O segundo objetivo intermediário foi atingido ao analisar, sob a ótica de 

observação direta do participante, que a empresa ainda vive uma cultura 

tradicional e arcaica e, de certa forma, ainda precisa estar mais aberta ao 
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surgimento de pensamentos disruptivos consequentes de ações como esta 

(aceleração corporativa). Além disso evidenciou o fato de que, com relação a 

diversidade, ainda precisa haver muito diálogo e estímulo à discussão do tema 

dentro das organizações, porém, ao mesmo tempo, a empresa se mostrou 

aberta para tal finalidade. Sob essa mesma ótica, o último objetivo intermediário 

também foi atingido ao mostrar como a participação no programa de aceleração 

corporativa colaborou para o desenvolvimento das capacidades de 

empreendedorismo e intraempreendedorismo, evidenciadas pelo fato de que os 

projetos tinha autonomia suficiente e toda a tomada de decisão, desde aspectos 

simples aos mais complexos, eram de responsabilidade dos próprios 

participantes. 

É importante alertar para o fato de que este tema está em um estágio de 

estudo ainda relativamente incipiente, particularmente no Brasil. Portanto não há 

como mensurar quantitativamente os ganhos obtidos com a realização de 

programas de aceleração corporativa. Entretanto, fica evidente a necessidade 

de mais pesquisas sobre o tema, tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito 

organizacional, pois esta é uma realidade que está cada dia mais presente no 

mercado de trabalho, com o qual os estudantes passarão a ter cada vez mais 

contato. 

Portanto, em vista do trabalho desenvolvido, observa-se que as 

organizações estão cada vez mais preocupadas com o fato de que precisam se 

manter inovadoras frente as tantas mudanças ocorrendo em curtos período. Em 

um mundo onde temos grandes organizações já estabelecidas no mercado, 

muitas vezes por anos, empreendimentos como Uber, iFood, AirBnb, entre 

outros, passam a ser referência até mesmo para estes “gigantes”. A realização 

este trabalho fez com o que o autor se apaixonasse mais ainda pelo tema 

inovação, além de entender, através de estudo aprofundado, como é a realidade 

organizacional no qual está inserido e como pode contribuir para o seu 

desenvolvimento profissional com base nas experiências vividas. 
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APÊNDICE 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

Dados da empresa: Nome, anos de atuação no mercado. 

1) Qual foi a motivação da criação do Insurtech Innovation Program? Houve 

alguma necessidade especial que pode ser destacada? 

2) Do ponto de vista do seu departamento – RH ou Inovação – quais eram 

os objetivos iniciais para o lançamento do programa de inovação? 

3) Qual era a expectativa da empresa com relação aos participantes que 

seriam selecionados para o Insuretch? 

4) Se tratando de uma empresa consolidada, quais foram as dificuldades 

iniciais para a criação do programa de inovação? 

5) No decorrer do programa, quais foram os maiores desafios encontrados? 

6) Quais são as conclusões sobre realização do Insurtech Innovation 

Program, com base na sua área de atuação? 

7) Qual a relevância de estimular o empreendedorismo e 

intraempreendedorismo através da realização de programas de 

aceleração corporativa? 

8) Qual a relevância de se investir em programas de inovação? Traz 

benefícios para a imagem da empresa? 


